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كلمة العدد

األمانة العامة ..ومشروع التطوير

يتطلع العاملني في األمانة العامة ملجلس االمة إلى ما ستقدمه الشركة اإلستشارية التي عهد إليها
دراس���ة فعالية الهيكل التنظيمي في األمانة ،و تطوير العمل اإلداري بشكل يتناسب مع التطور الذي
حظي به الكادر املالي باألمانة قبل ما يزيد عن العام .
الشك ان الكثيرين يستشعرون مس���احات التطوير التي ميكن الوصول إليها أسوة باملؤسسات ذات
الهيكلية النموذجية والتي تقدم خدمات متميزة للمواطنني  ،السيما أن التطور الذي ستحظى به األمانة
سينعكس بشكل إيجابي على سير العملية البرملانية بطبيعة احلال  ،كما سيسهم في رفع جودة و
أداء مجلس األمة بشكل كبير .
ال شك أن العديد من املس���اهمات املنفردة التي قامت بها بعض اإلدارات التي لديها روح املبادرة
في تطوير العمل باألمانة تبدو جيدة و مهمة  ،إال أن املطلوب من تلك اإلدارات العمل بشكل جماعي
و متناغم بشكل أكثر  ،ولن يتم التمكن من هذا الهدف إال من خالل منظومة متكاملة تشجع املبادر و
املجتهد و حتاسب السلبي واملقصر  ،فال مجال بأن يتساوى اجلميع .
في اخلتام  ،أمتنى كل التوفيق للمشروع و بانتظار أن يتم تنفيذه على أرض الواقع  ،هذا املشروع الذي
طاملا حلمنا بتحقيقه .

دمتم بود و تواصل

أمل املطوع

حوار «تواصل» حول مشروع خدمات االستشارة وتطوير عمل األمانة العامة

 أسرة تواصل مع األمني العام باإلنابة

السبيعي  :جهد املوظف يجب أن يتالئم مع الزيادات املالية األخيرة
 أجرى اللقاء :مشاري العجمي  -دالل الشايجي
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 تصوير :محمود اخلالدي

ال تزال شركة االستشارات  HR WORKSاملكلفة بتطوير الهيكل
التنظيمي في االمانة العامة ملجلس األمة مستمرة في القيام
بعملها .وق���د قامت بإجراء لقاءات مع املوظفني ،فإلى أين
وصلت ف���ي خطة عملها وماهي أبرز التغييرات املتوقعة؟..
هذا ما ناقشته «تواصل» مع كل من سليمان السبيعي األمني
العام املساعد للمعلومات والتطوير ،وزينة املال مستشارة
االستراتيجيات والتنمية اإلدارية والبشرية في مجلس االمة .
ونبدأ بحوار األمني العام باإلنابة:
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< ملاذا وقع االختيار على شركة  HR WORKSلتطوير النظام اإلداري ؟
يأتي هذا االختيار بناء على رغبة رئيس مجلس األمة بدراسة آلية العمل
باألمانة العامة للمجلس وسبل تطويرها من قبل إحدى بيوت االستشارة
العاملية املختصة بهذا الشأن وضعت األمانة العامة ملجلس األمة
كراسة مواصفات خاصة وشروط معينة لشركات االستشارات وإدارة
املوارد البشرية ثم تقدميها إلى مجموعة من الشركات العاملية واحمللية
وقد وقع االختي���ار على ش���ركة HR WORKSملطابقتها للمواصفات
املطلوبة وخبرتها في مجال العمل اإلداري والبرملاني .
< من خالل اطالعك على عمل الشركة ما هي أبرز االقتراحات
التي قدمت لتطوير العمل ؟
أنهت الش����ركة املرحلة األول����ى من مراحل عم����ل تطوير النظام
الوظيفي في األمانة بعد أن قابلت جميع موظفني املجلس ومن
ثم قدمت تقريرها إلى رئيس مجلس األمة مبا يحتويه من مالحظات

املوظفني واملسؤولني في األمانة ومالحظات وتوصيات الشركة،
ونتيجة لتلك املقابالت تعكف الشركة حالي ًا على استخالص النتائج
وربطها باملرحلة احلالية ،تقوم الشركة حالي ًا بالعمل في املرحلة
الثانية ضمن خطة العمل املوضوعة بدراسة الهيكل التنظيمي
لقطاعات املجلس وإداراته وأقسامه املختلفة .
< في حال انتهاء دور الشركة االستشاري متى سيتم التطبيق
الفعلي لتوصياتها ؟
إجراءات البدء في التطبيق مناطه برئيس مجلس األمة .
< هل هناك دورات تدريبية معينة ستحرص االمانة على تزويد
املوظف بها ملواكبة العمل ؟
سيكون هناك برامج توعوية لكافة القطاعات بالرؤيا املستقبلية

وكيفية إدارة التغيير القادم  ،و أي برامج أخرى تدعم الوصول إلى
أهداف األمانة العامة .
< كلمة أخيرة :
م���ن وجهة نظري إن الكادر الذي مت تطبيقه مؤخراً ينقس���م
إلى شقني  ،األول مت تنفيذه على أرض الواقع وهو مساواة
موظفني األمانة العامة بالكادر املطبق في ديوان احملاسبة
وقد حقق مكاس���ب مالية لكافة املوظفني ويستوجب ذلك
استكمال الش���ق اآلخر أال وهو مضاعفة جهد العاملني مبا
يناسب املكاسب التي حتققت لهم وهنا يأتي باملقام األول
روح املبادرة لدى املوظف وإخالصه وزيادة عطاءه للمؤسسة
التي يعمل بها .

املال  :أولى اخلطوات مقابلة جميع موظفي االمانة العامة
وقد كان لـ «تواص���ل» هذا اللقاء مع مديرة
مشروع التطوير زينة املال وكانت هذه احلصيلة:
< ما هو دورك كمستشارة في مجلس األمة ؟
دوري هو حلقة وصل بني األمانة العامة ملجلس األمة والشركة
االستش���ارية ،وعملي جاء مع الشركة االستشارية لتوفير كافة
املعلومات املطلوبة واملقابالت الالزمة وتسهيل مهمة عمل
الش���ركة ،كما أقوم بالعمل على مس���اعدة األمانة في حتقيق
التغيير املطلوب .
< ما هي أبرز خطوات العمل مع الشركة لتطوير النظام اإلداري
في مجلس االمة ؟
قطعت شركة  HR WORKSشوط ًا جيداً من عملها وذلك ضمن
اخلطة العملية املرسومة .وقد أنهت أولى خطوات العمل وأهمها
من خالل مقابلة جميع موظف�ي�ن األمانة العامة ملجلس األمة
وقد القت هذه اخلطوة اهتمام ًا خاص ًا من رئيس مجلس األمة
مرزوق الغامن  ،واستمر عمل الشركة ليغطي جميع املوظفني
حتى م���ن عاد منهم من إجازته اخلاص���ة وذلك ليعطى املجال
للجميع بأن يعبر عن وجهة نظره ويقدم اقتراحاته مبا يراه مناسب ًا
لتحسني جو العمل .

أما اخلطوة الثانية ،فكانت مقابلة املدراء واألمناء املساعدين واألمني
العام والرئيس لتزويد الشركة باملعلومات عن الهيكل التنظيمي
والوظائف كافة ودراستها  ،فبعد أن يتم جتميع ودراسة وحتليل
ما سبق س����يتم كتابة تقرير يقدم إلى رئيس مجلس األمة وبناء
على توجيهاته ستحدد كافة التغيرات التي ممكن أن حتدث .
< كلمة أخيرة :
أتوجه بالشكر إلى رئيس املجلس إلعطائي الفرصة للمشاركة
في هذا املش���روع احليوي .كما أتوجه بالشكر إلى األمني العام
السيد عالم الكندري واألمني العام املساعد لقطاع املعلومات
والتطوير الوتدريب السيد سليمان السبيعي وجميع القيادات على
اهتمامهم بتسهيل مهمتي ومهمة عمل الشركة خاصة في
املرحلة األولى أثناء املقابالت .كذلك الشكر موصول ملوظفني
األمانة وحرصهم وتفاعلهم مع الش���ركة االستش���ارية كخطوة
أولى لتحقيق النجاح والتغيير االيجابي .
زينة املال ..نبذة تعريفية:
مستشارة في االستراتيجيات والتنمية االدارية واملوارد البشرية ،
بدأت خبرتها العملية في القطاع النفطي وقطاع البتروكيماويات
ثم القطاع اخلاص ومن ثم القطاع احلكومي .

Web: www.kna.kw
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«تواصل» وقصة شعار املجلس

النج����دي :فخ����ور ب����أن أك����ون الفائز
بتصميم شعار السلطة التشريعية

 النجدي يجري حتسينات على الشعار
 إعداد :ملياء السمحان

استكما ً
ال للخطوات العديدة التي بدأتها
األمان���ة العامة منذ الفصل التش���ريعي
الثالث عشر ( ) 2009بعد موافقة مكتب
املجلس آنذاك ،مت تصميم شعار ملجلس
األمة أسوة مبا هو معمول به في اغلب
برملانات العالم .
وقامت األمانة العامة بإدارة املسابقة
بشكل مهني والئحي ،وقد مت اختيار جلنة
التحكيم املعنية واملرشحة من قبل املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب بناء على
طلب من املجلس وهم:
 - 1أ  /إبراهيم حبيب ش���كر اهلل – فنان
تشكيلي .
 - 2أ  /علي نعمان توفيق – فنان تشكيلي .
 - 3أ  /عل���ي الع���وض – فنان تش���كيلي
وتصميم جرافيك .

وكان عدد اإلعمال املشاركة ( )359عمال
قدمها ( )146مشارك من داخل وخارج
الكويت .
وكان املطل���وب في الش���عار كما أعلن
في شروط املسابقة ان يعبر عن احلياة
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الكندري :شعار املجلس اجلديد
مر بإجراءات قانونية والئحية

الدميقراطية في دولة الكويت ويستلهم
التاريخ املمتد لها منذ التأسيس مرورا
بأول مجلس تشريعي عام  1921وصوال
إلى املجلس التأسيسي عام . 1962
إلى ذلك قال األمني العام ملجلس األمة
عالم الكندري أن اختيار الشعار اجلديد الذي
مت رفعه على مبني البرملان مر بإجراءات
قانونية والئحية متثلت مبوافقات مكتب
املجلس وجلنة املناقصات .
ومن ثم طرحت املسابقة بشروطها الفنية
في وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة
واملكتوبة واخت���ارت جلنة التحكيم الفائر
في الشعار .
وأشار الكندري إلى أن الشعار الفائز بقرار
من جلنة التحكيم من تصميم املتسابق
الكويتي حسن النجدي.
من جانبه عب���ر النجدي عن عميق فخره
جلنة إدارة اإلعالم املشرفة على املسابقة:
 - 1مدير إدارة اإلعالم  /مظفر عبداهلل

 - 2رئيس قسم املرئي واإللكتروني واملسموع  /أمل املطوع
 - 3حصه اللهو من موظفات إدارة اإلعالم
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واعتزازه بأن يكون الفائز في مس���ابقة
تصميم شعار مجلس األمة وهو السلطة
التشريعية للبلد وانه حاول من خالل الشعار
أن يعبر عن احلياة الدميقراطية.
وحول سؤاله عن مشاركاته السابقة قال
 :لقد شاركت في تصميم شعارات كثيرة
ملختلف الدوائر احلكومية مثل شعار حملافظة
حولي وشعار لوزارة املواصالت.
وجاءت مشاركتي من خالل صديق أبلغني
عن املسابقة وشجعني علي املشاركة
لعلمه بحبي للتصميم.
واس���تخدمت برنام���ج Adobi illstrator
في التصميم واس���تغرق مدة شهرين
مع التعديالت واإلضافات .
وش���خصي ًا أعرض أعمالي في حسابي
باالنستغرام وهو @hasan alnajdi
وختم النجدي حديثه بشكر رئيس مجلس
األمة واألمني الع���ام للمجلس العاملني
في إدارة اإلع�ل�ام علي تعاملهم الراقي
وتقدميهم يد املساعدة لي في الوصول
إلى التصميم املالئم واملناسب ملجلس
األمة

لقاء تنويري
لتطوير عمل
األمانة العامة

 فريق مشروع التطوير وتبدو زينة املال

لقاء تنويري ًا
ُعقد في األمانة العامة ملجلس األمة
ً
ضم كل من مستشار املشروع اإلداري لشركة
“ ”HR Worksوموظفي األمانة العامة قدم من
خالله املستشار عرض ًا مرئي ًا للخطة التطويرية
املزم���ع تنفيذها خالل الفت���رة املقبلة ألعمال
األمانة العامة.
ويأتي اللقاء بعدما أنهت الشركة املرحلة األولى من
خطتها مبقابلة مجموعة كبيرة من العاملني في
األمانة العامة للمجلس  ،وذلك في إطار املساعي
الرامية لتطوير العمل في األمانة العامة.
ويحظى املشروع باهتمام وإشراف مباشر من
رئيس مجلس األم���ة مرزوق علي الغامن لتعزيز
جهاز األمانة العامة وتطوير قدرات العاملني فيها
ليواكب التطورات احلديثة في املجاالت كافة لتقدمي
خدمة أفضل للنواب وملجلس األمة.

 جانب من احلضور
Web: www.kna.kw
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الغامن يشيد بترشيح صفحة ( ساهم في التشريع )
جلائزة األمم املتحدة للخدمات العامة(  ) UNPSAلعام 2015
أشاد رئيس مجلس االمة مرزوق علي الغامن بخطوة
ترشيح صفحة ( ساهم في التشريع ) في موقع
مجل���س االمة االلكتروني جلائ���زة االمم املتحدة
للخدمات العامة (  ) UNPSAلعام . 2015
وقال الغامن ان اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات
رشح صفحة ( ساهم في التشريع ) جلائزة األمم
املتحدة `ساهم في التشريع ) من مفهوم متطور
يصب في صالح اش���راك الرأي العام في عملية
التشريع القانوني .
يذكر ان مجلس االمة دش���ن في شهر نوفمبر
من العام املاضي ومببادرة من مكتب املجلس
صفحة على موقعه االلكتروني يتيح الي مواطن

الكندري :األمانة العامة حتتفل
بذكرى الـ  52إلصدار الدستور
قال أمني عام مجلس األمة عالم علي الكندري على هامش
افتتاح مع���رض االمانة العامة اإلعالمي مبناس���بة الذكرى
الثانية واخلمس�ي�ن إلصدار دس���تور دولة الكويت في كلية
احلقوق أن األمانة العامة حريصة بتوجيه من رئيس مجلس
األمة مرزوق علي الغامن على  تفعيل املشاركة املجتمعية
من خالل التواجد في األماكن العامة س���واء في اجلامعات
احلكومية واخلاصة واملجمعات التجارية  نظرا للكثافة البشرية
املتواجدة في تلك املواقع للتواصل املباش���ر مع شرائح
املجتمع الكويتي كافة.
وأكد الكندري أن األمانة تس���عى إلى رفع مس���توى الوعي
بدور مجلس األمة وجوانبه التشريعية والرقابية من خالل
املواد الثقافية والتوثيقية التي تقدمها في املعارض التي
ستقيمها خالل األيام املقبلة.
( . ) WWW.KNA.KW
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او مواطن���ة او مقيم اقتراح أي تش���ريع او قانون
جديد او تعديل على قانون قائم حيث تصب تلك
األفكار الى رؤساء اللجان املختلفة في املجلس
لتدارسها واالخذ بها او ببعضها في حال ادراك
وجاهتها واهميتها .
وأضاف الغامن ان فكرة ( ساهم في التشريع ) وان
كانت حتى االن في بواكيرها تهدف الى اخلروج من
االليات التقليدية لترسيخ املشاركة الشعبية في
صنع القرار وتعزيز التفاعل املجتمعي مع صناع
القرار التشريعي مؤكدا “ ان الدميقراطية ليس
صندوق اقتراع فقط تنتهي به مسؤولية املواطن
بل هي عملية تفاعل مستمر ودائم “ .

حرس املجلس
بحلة جديدة خالل
حفل افتتاح دور
االنعقاد الثالث
كتب -طارق العيدان:
حلة جدي���دة إرتداها أفراد
حرس مجلس األمة مبناسبة
افتتاح دور االنعقاد العادي
الثالث من الفصل التشريعي
الرابع عشر بحضور حضرة
صاحب الس���مو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد اجلابر
الصباح حفظ���ه اهلل ورعاه
وسمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد اجلابر الصباح
حفظه اهلل ورئيس مجلس
الوزراء س���مو الشيخ جابر
املبارك احلمد الصباح.

 أمير الكويت الراحل في افتتاح املجلس التأسيسي

وحتم���ل الس���ترة البيضاء التي ي���زدان بها ح���رس املجلس ألول
مرة استعدادا الستقبال كبار الشخصيات وضيوف البرملان عبقا
من املاضي اذ ت���رج الذاكرة بصورة احلرس في افتتاح املجلس
التأسيسي الذي يعد العتبة األولى في مسيرة البالد الدميوقراطية

وال تخطيء العني صورة العس���كري بزي املراس���م مستقبال أمير
الكويت الراحل الش���يخ عبد اهلل الس���الم الصباح عند بوابة مبنى
مجلس األمة القدمي.

ومن تلك الصورة العالقة في أذهان الكويتيني استلهم القائمون

على حفل افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث ملجلس األمة بياض
السريرة الذي جبل عليه أهل الكويت منذ عقود ماضية.

وأوضح األمني العام املساعد لشؤون حرس مجلس األمة اللواء

الركن بسام الرفاعي أن فكرة تصميم زي املراسم التي سيرتديها

حرس املجلس اليوم جاءت بناء على مقترح من رئيس مجلس األمة

مرزوق علي الغامن الذي أراد أن يكون حلرس املجلس زي مخصص
للمراسم الستقبال رؤساء املجالس األمة والوزراء السابقني.

وذك���ر الرفاعي أن حرس املجلس س���يكون له زي���ا جديدا خاصا

للعمل واللبس اإلداري سيتم اإلعالن عنه قريبا.

 حرس املجلس بالزي اجلديد للمراسم واالستقباالت

Web: www.kna.kw
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الكندري“ :الدستور” تنضم إلى عائلة الصحف الكويتية اليومية

 الدستور في حلتها اجلديدة

دورة
لسكرتاريةاألعضاء
أقامت ادارة التدريب برنامج بعنوان
( اعداد وتأهيل سكرتارية اعضاء
مجلس األمة – مستوى ثان )،
وذلك في الفترة من 16-20
نوفمبر .2014
حاضر فيها كل من د .عبداهلل
بدران  ،ود .ساهرة املالك .
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أعلن أمني عام مجلس األمة عالم الكندري أن صدور العدد األول من
جريدة الدستور التي تصدرها األمانة العامة يأتي إيذان ًا بانضمامها
إلى عائلة الصح���ف الكويتية اليومية بعدما كان���ت تصدر منذ العام
 1997بشكل نصف شهري.
وق���ال الكندري في تصريح صحفي أن عدد «الدس���تور» الذي ظهر
بحلته اجلديدة يتكون من  16صفحة بحجم «التابلويد» كخطوة أولى
يليها خطوات عديدة نحو التوسع لتكون منبراً إعالمي ًا يعبر عن كافة
النواب مبوازاة القناة الفضائية التي أطلقها مجلس األمة  وبدأ البث
الرس���مي فعلي ًا على القمر الصناعي «عرب س���ات» من خالل تردد
تلفزيون دولة الكويت عبر قناة « »Kuwait Feedسابقا أو عبر القمر
الصناعي «النايل السات» عبر تردد  11512عمودي.
وذكر الكندري أن العدد األول لـ»الدستور» واكب استعدادات األمانة
العامة حلفل افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي
الرابع عش���ر إلى جانب التعديالت الت���ي أجرتها «األمانة» على قاعة
عبد اهلل السالم ومواكبة أخبار املجتمع البرملاني والشأن احمللي
والدولي.

 عميد كلية احلقوق د .جمال النكاس واألمني املساعد سامي الشايع وموظفي اإلعالم في معرض الدستور

«أمانة» مجلس األمة
حتتفل بذكرى صدور الدستور
افتتحت األمانة العامة ملجلس األمة بالتعاون مع كلية احلقوق
بجامعة الكويت املعرض اإلعالمي والثقافي السنوي اخلاص باحتفالية
مرور  52عاما على صدور دستور دولة الكويت.
واشاد عميد كلية احلقوق الدكتور جمال النكاس في تصريح
صحافي بعد افتتاح املعرض بجهود االمانة العامة في مجلس
االمة ودورها الفاعل في تعريف املواطنني بالدستور الكويتي واحلياة
الدستورية في الكويت مثمنا مبادرتها الحياء هذه التظاهرة التي
تعرف الطلبة بالدستور الكويتي وبداياته ومراحله املختلفة .من
جهته قال األمني العام املساعد لقطاع العالقات العامة واإلعالم
مبجلس األمة سامي الشايع ان املعرض املقام اليوم مبناسبة
مرور  52عاما على اصدار الدستور والذي سيستمر اربعة ايام
يستهدف نشر الثقافة الدستورية بني الطلبة املتخصصني في
الدستور والقوانني ولوائح املجلس.
يذكر ان فعاليات االحتفالية بالدستور تتضمن ايضا معرضا في
مجمع األفنيور في الفترة من  18الى  20نوفمبر اجلاري ثم معرض
في بيت العثمان اضافة الى ندوة حول هذه املناسبة.

 إعالن املسابقة
Web: www.kna.kw
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 سامي الشايع

الشايع يؤكد حرص
أمانة املجلس
على املشاركة
ا ملجتمعية
والتعريفباملسيرة
الدميقراطية

واضاف ان االمانة أقامت ندوة ثقافية بهذه املناسبة شارك فيها أستاذ
العلوم السياسية الدكتور غامن النجار وأستاذ العلوم االجتماعية الدكتور
علي الزعبي مش���يرا الى اطالق االمانة مسابقة ثقافية مبناسبة ذكرى
الدستور على موقعها االلكتروني متاحة للمواطنني الكويتيني بني سن
 14و 30عاما رصدت لها عدة جوائز مالية للفائزين.
بدوره ثمن مدير إدارة اإلعالم باألمانة مظفر عبد اهلل راشد حرص رئيس
مجل���س االمة م���رزوق علي الغ���امن وامني عام املجلس ع�ل�ام الكندري
على احياء الذكرى السنوية الصدار الدستور ومشاركة االمانة للمجتمع
في تنظيم عدة فعاليات مختلفة حتقق سياستها في نشر املعلومات
الدستورية والتشريعية والرقابية بني مختلف شرائح املجتمع.
واف���اد بأن املعرض ضم نح���و  30مطبوعة صادرة ع���ن األمانة مفيدة
للباحثني واملهتمني فضال عن افالم مرئية حول مس���يرة الدميقراطية
الكويتية وصور فوتوغرافية متنوعة من أعمال مصورين كويتيني محترفني
من اعضاء النادي العلمي الكويتي.
 فعالية تربوية لألمانة العامة في متحف بيت العثمان
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 ورشة رسم

ندوة  52عام ًا على صدور الدستور

الزعبي :الدستور نظم العالقة بني احلكم واحملكوم النجار :الدستور صمام أمان احلياة الدميوقراطية في الكويت
شدد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور غامن
النجار على أهمية احملافظة على الدستور والعمل به ،السيما
أنه أصبح صمام أمان للحياة الدميوقراطية في الكويت.
جاء ذلك خالل الندوة االحتفالية الت���ي أقامتها األمانة العامة
ملجلس األم���ة بعنوان “  52عاما على صدور الدس���تور” في
متحف بيت العثمان.
وقال النجار أن مفاهيمنا الدس���تورية الي���وم تختلف عما كانت
عليه املناقشات في املجلس التأسيسي ،ويتجلى ذلك عندما
نعود إلى مضابط جلنة إعداد الدستور املنبثقة عن املجلس
التأسيسي ،والتي كلفتها بإعداد مشروع الدستور ،السيما أن
مفهوم الوحدة الوطنية مقصود فيها أبان “التأسيسي” هو
الوحدة بني احلكومة والشعب ،وليس كما هو شائع اليوم.
واوضح ان البعض يدعي ان هناك اناسا من اخلارج فرضوا على
الشيخ عبداهلل السالم هذا الدستور ،إال انه كالم ال أساس له
من الصحة ويهدفون من خالل هذا االمر الى نظرية املؤامرة،
موضحا ان الدس���تور ليس الهدف من���ه ان يوضح كل جوانب
الطريق ،الفتا الى ان الدول التي ال يوجد لديها دس���تور تعاني

الكثير والدليل ما تعانيه بريطانيا والتي باتت تعاني من أزمات
سياسية في تشكيل احلكومات أخيرا .
م���ن جانب آخر أكد اس���تاذ عل���م االجتماع د .عل���ي الزعبي أن
دستور  1962اس���تطاع ان ينظم عملية املواطن���ة والعدالة
والتفاعل داخل املجتمع الكويتي ،خاصة فيما يتعلق بالعالقة
بني احلاكم واحملكوم ،مش���يرا الى ان الدس���تور اكد ان نظام
احلكم دميوقراطي ،مشيرا الى ان االنتقال للوضع السياسي
والدستوري السليم مت بسالسة وسرعة.
واوضح أنه رغم كل العيوب والشروخ في الدستور اال انه الطريق
ألمان وصالح البلد منذ نش���أته ،كما ان الدستور الكويتي منح
املواطن حرية لم تكن موجودة في السابق.
وقال “ أنه من املؤلم أن أرى نتيجة دراسة الوعي السياسي
لدى طلبة جامعة الكويت ،حيث أسفرت نتائجها أن هناك نحو
 % 88م���ن الطلبة يري���دون املزيد م���ن الدميوقراطية ،إال أن
نحو  % 75منهم اعترفوا أن تصويتهم س���يكون البن القبيلة أو
الطائفة أو الطبقة ،ما يعني أننا لسنا دولة دميوقراطية وإمنا
دولة برملانية.

Web: www.kna.kw

I

E-mail: media@kna.kw

11

الكندرييستقبل
فريق
إحتفاليةالدستور
12

استقبل أمني عام مجلس األمة عالم علي الكندري في مكتبة فريق إدارة اإلعالم
الذي أشرف على فعاليات احتفالية الذكرى الــ ( )52لصدور الدستور والتي استغرقت
 9أيام تضمنت فعاليات عدة .
وثمن الكندري جهود الفريق وتنوع الفعاليات التي تضمنت إقامة معرضني إعالميني
ومعرض ًا للصور وندوة ونشاط تربوي ومسابقة ثقافية .
حضر اللقاء األمني العام املس���اعد لش���ئون األعضاء والعالق���ات العامة واإلعالم
سامي عبدالعزيز الشايع ومدير إدارة اإلعالم مظفر عبداهلل راشد .
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العميد
الوقيت
كرم
ضباطا
منتدبني

 األمني العام املساعد لشئون احلرس يتوسط املكرمني

كرم األمني العام املساعد لشؤون حرس مجلس األمة باإلنابة العميد

مجلس األمة مرزوق علي الغامن ومتنياته لهم بالنجاح والتوفيق في

احلرس الوطني املنتدبني حلرس مجلس األمة وذلك لتميزهم في

البذل والعطاء ،وأن يكون التكرمي دافعا ومحفزا لهم إلحراز املزيد

ونقل العميد خالد الوقيت للمكرمني حتيات وش���كر معالي رئيس

جليلة أال وهى حماية مقدرات الوطن والذود عن ترابه .

خالد خلف الوقيت عدداً من الضباط وضباط الصف من منتس���بي

عملهم األمني وإخالصهم في اداء واجباتهم املنوطة بهم .

القيام مبهامهم املوكلة اليهم  .ودعا املكرمني الى املزيد من
من النجاح في حياتهم العملي���ة خاصة أنهم يضطلعون مبهمة

دورة حلرس املجلس بالتعاون مع احلرس األميري

 اللواء ركن بسام الرفاعي والعميد خالد العجمي يتوسطان منتسبي دورة املراسم

أنهى حرس مجلس األمة دورة تدريبية
( مراسم ) لرفع كفاءة وتطوير أداء
أفراده بالتعاون مع مدرسة تدريب
احلرس األميري .
من جهته أعرب العقيد خالد الوتيد
العجمي عن امتنان حرس املجلس
ضباط ًا وأفراداً للحرس األميري للتعاون
النوعي والكبير في هذا املجال مشيراً
إلى أن آمر احل���رس األميري اللواء
الركن الشيخ عبد اهلل النواف األحمد
الصباح وآمر مدرسة تدريب احلرس
األميري املقدم الركن ناصر يوسف
اللهو أبديا اهتمام ًا وعناية لتدريب
قطاع حرس املجلس .

Web: www.kna.kw

I

E-mail: media@kna.kw

13

أقيمت في ابوظبي وتهدف إلى تبادل املعلومات
واخلبرات لتطوير العمل البرملاني اخلليجي

دورة مشروع الشبكة البرملانية املعلوماتية اخلليجية
 كتبت :ملياء السمحان

أقيمت في العاصمة اإلماراتية أبوظب���ي أعمال الدورة التدريبية
ملشروع الشبكة البرملانية املعلوماتية اخلليجية ،والتي تنظمها
األمانة العام���ة للمجلس الوطني االحت���ادي اإلماراتي في /8 /17
 ، 2014ومتث���ل فيها كافة البرملان���ات اخلليجية بواقع  3ممثلني
من كل دولة ،متهيداً إلطالق املشروع الذي متوله وتشرف عليه
دول مجلس التعاون اخلليجي بصورة مشتركة.
و ُيعد املش���روع أكبر ش���بكة برملانية معلوماتية في املنطقة
العربية ،وسيوفر حزمة خدمات إلكترونية مميزة لكافة دول مجلس
التعاون اخلليجي ،وللباحثني من شتى أنحاء العالم ،وستكون بوابة
اجلمهور متاحة باللغت�ي�ن العربية واإلجنليزية ،أم���ا بوابة العمل
البرملان���ي فس���تكون متاحة فقط للبرملانيني م���ن دول اخلليج
العربي ،ولعدد من الباحثني املسجلني داخل النظام ،وستعرض
البيانات وطرق مش���اركتها حسب مستويات متعددة ومتقدمة
من الصالحيات والسرية.
ويهدف مشروع الشبكة البرملانية إلى إيجاد بيئة معلوماتية ومعرفية
تفاعلية ،تهدف إلى تبادل املعلومات واخلبرات التي تساهم في
تطوير العمل البرملاني اخلليجي ،وتتلخص تلك األهداف في تطوير
الدراسات البرملانية اخلليجية في إطار اخلبرة املشتركة.
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كما تهدف الشبكة إلى زيادة درجة التفاعلية بني املجالس البرملانية
اخلليجية ،وحتقيق االستفادة املتبادلة بني البرملانات عند نظر
قوانني مشابهة ،وترتيب لقاءات مع وفود الدول األجنبية بصورة
مشتركة ،وتشكيل موقف خليجي موحد جتاه القضايا املطروحة
على جداول أعمال هذه املؤمترات ،وتتوفر في مشروع شبكة
البرملانات اخلليجية ميزة التفاعل املباشر بني األجهزة ،كما أنها
مؤمنة تأمين ًا عالي ًا بحيث ال ميكن اختراقها.
ومشروع الش���بكة البرملانية مقترح قدمته الشعبة البرملانية
اإلماراتية للمجلس الوطني االحتادي الوطني ،ومتت املوافقة عليه
خالل االجتماع السابع لرؤساء املجالس البرملانية اخلليجية الذي
عقد في دولة الكويت في شهر نوفمبر  ،2013بهدف مساندة
عمل املجالس التشريعية اخلليجية.

 مدرب دورة الشبكة البرملانية

اختتام فعاليات التدريب للموظفني اجلدد
بحضور االمني العام ملجلس االمة باإلنابة س���ليمان احمد
السبيعي ومدير ادارة التدريب مهدي املطيرات  ،اختتمت
ادارة التدريب باألمانة العامة الدورتني التدريبيتني ( مهارات
العمل اجلماعي والتواصل مع اآلخري���ن والتعريف باألمانة
العام���ة ملجلس االمة ونظم العم���ل ) ،واللتني اقيمتا في
الفترة من  24اغسطس الى  2سبتمبر  ، 2014وذلك في
مبنى التدريب البرملاني في مجلس االمة.
وتس���عى الدورتني اللتني خصصت���ا للموظفني اجلدد الى
تعريف املوظف�ي�ن بأهمية العمل اجلماعي وفوائده وأثره
على االنتاجية في العمل  ،وتسليط الضوء على طرق بناء

فرق عمل فعاله ومتجانسة  ،باإلضافة الى معرفة عوامل
جناح عملية االتصال وكيفية حتقيق اعلى مستويات الكفاءة
الوظيفية  ،الى جانب التعريف بأدوار ومهام وطبيعة عمل
قطاعات وإدارات االمانة مشتملة على زيارة ميدانية لهذه
االدارات وللقاعات واللج���ان املختلفة داخل مبنى مجلس
االمة.
هذا وقد قام األمني العام باإلنابة سليمان السبيعي بتوزيع
الشهادات على املوظفني اجلدد مباركا لهم قبولهم للعمل
في االمانة العامة في مجلس األمة مشيرا الي انهم اصبحوا
جزء ال يتجزأ منها.

 األمني العام باإلنابة سليمان السبيعي ومدير إدارة التدريب مهدي املطيرات يتوسطون املوظفات اجلدد
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وجه من املجلس

أمل ..
«املنقذة»
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بدأت أمل علي املال عملها في مجلس األمة عام  ،1997في إدارة البحوث واليوم هي من
الباحث���ات املميزات في اللجنة املالية واالقتصادية ،تقول “ عملي في البرملان يحملني
مس���ئولية لكوني في بيت القرار س���واء في األعم���ال املناطه بي أو ف���ي نقل معلومة
الشخاص من خارج املجلس» .
تري في نفس���ها ( قائد) فهي باحثة مميزة ومثابرة ومنقذة كما يطلق عليها زمالئها
في العمل .ال تتوانى عن القيام بأي عمل من ش���انه ان يس���ير األم���ور حتى لو كان عمل
سكرتارية .
تق���ول امل ،بأن عملها في اجلانب التش���ريعي أضفى على صفاته���ا االدارية مزيدا من

االنضباط في الصياغة واختيار الكلمات  ،فكانت لها الفرصة في العمل على قوانني هامة
كرعاية املسنني وذوى االحتياجات اخلاصة والعمالة في القطاع االهلي واخلدمة املدنية
والقرض االسكاني وكذلك جلان التحقيق املختلفة .
وتضيف « أمتلك الق���درة على التأثير االيجابي في محيطي س���واء للعمل أو على االفراد
العاملني معي ».
تتأثر كثيرا باحلديث النبوي ( خيركم أنفعكم للناس ) ،وتراه معيار لقياس شخصية االنسان ،
ال حتب الشكوى  ،ففي رأيها ان اقصر الطرق حلل املشاكل االدارية التي يدعيها املوظف
هي القانون .

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة  -ديسمبر  - 2014العدد التاسع عشر

تكرمي مستشار «التشريعية» إبراهيم امليهي
ملجلس االمة عمل خاللها كمستش���ار

قانوني في اللجنة التشريعية بناء على
طلب���ه ،حيث انه مرش���ح لتولي منصب
االمني العام ملجلس النواب املصري.

واشاد نائب رئيس مجلس االمة باالنابة

مبارك اخلرينج الذي سلم املستشار امليهي

شهادة تقدير باجلهود التي بذلها طيلة
فترة عمله في اللجنة التشريعية.

كما اكد االمني العام ملجلس االمة باالنابة

سليمان السبيعي ان املستشار ابراهيم

امليهي قدم الكثير من اخلبرات القانونية
في اللجنة التشريعية وسلمه شهادة

تقدير وشكر على ما قدمه من استشارات

قانونية داخل اللجنة التشريعية ،كما حصل

على ش���هادة مماثلة من االمني العام

 نائب رئيس مجلس األمة مبارك اخلرينج واملستشار إبراهيم امليهي بحضور األمني العام باإلنابة واألمني
العام املساعد للجان

املساعد لشؤون اللجان خليفة الغامن.

شرفه وذلك مبناس���بة مغادرته البالد

مهام عمله املرشح له في جمهورية

كرم���ت االمان���ة العامة ملجل���س االمة

اللجنة التش���ريعية مرمي الزمامي على

امليهي في حفل اقامته رئيسة مكتب

بعد انتهاء فترة عمله في االمانة العامة

مستش���ار اللجن���ة التش���ريعية ابراهيم

ومتنت الزمامي له التوفيق والنجاح في
مصر العربية الشقيقة.

 املستشار امليهي وأسرة مكتب اللجنة التشريعية
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وثيقة مبداد من ذهب
إعداد :إسراء القطان
باحث قانوني

بقراءة متمعنة في نصوص الدستور ومذكرته

التفسيرية ومحاضر جلنة الدستور مبناسبة

الذكرى الثانية واخلمسون للتصديق على

هذه الوثيقة التي تستحق وبحق أن تكتب
مبداد من ذهب .

وجدت بأن املذكرة التفسيرية لدستور دولة
الكويت قد افتُتحت ببيان أن وضع ذلك الدستور
قد ارتكز على أصل جوهري هو احلفاظ على
وحدة الوطن واس���تقراره واحملافظة على
روح األس���رة الت���ي تربط بني أف���راده حكام ًا
ومحكومني فجاء احلرص في دس���تور دولة
الكوي���ت على أن يظل رئيس الدولة أب ًا ألبناء
هذا الوطن جميع ًا .
كما ذك���ر الدكتور عثمان خلي���ل عثمان في
اجللسة العاشرة من جلسات اجتماعات جلنة
الدس���تور املعقودة بتاريخ  2/6/1962بأنه
 « :لق���د اتفقنا منذ البداي���ة على جعل هذا
الدس���تور مثا ًال للتعاون بني الس���لطات في
سبيل االستقرار وخدمة البلد « .
ولعل عبارة الس���يد حمود الزيد اخلالد في
اجللسة األولى من جلسات اجتماعات جلنة
الدستور املعقودة بتاريخ  17/3/1962بأن
 « :دس���تور الكويت أحدث دس���تور في البالد
العربية  ،ويجب أن نستفيد من جميع األخطاء
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الت���ي حدثت ونتالفاها ليكون هذا الدس���تور
فع ً
ال دستوراً مثالي ًا مع مراعاة ظروف الكويت
اخلاصة والبيئة االجتماعية احمللية « .
كل ما سبق يعد مبثابة ثمار مقتطفة من
روعة ذلك الدستور الذي يدعو كل مواطن إلى
الفخر بانتمائه لهذا الوطن وأرضه .
وال يفوتن���ا إضافة ملا س���بق بيان بعض من
املقومات األساسية للمجتمع الكويتي التي
قررها ذلك الدستور في الباب الثاني منه حتت
عنوان املقومات األساسية للمجتمع الكويتي
لتكون أساس ًا للمجتمع ونبراس ًا لقيمه  ،فمن
مواد ذلك الباب على سبيل املثال :
مادة ( « : )7العدل واحلرية واملساواة دعامات
املجتمع  ،والتعاون والتراحم صلة وثقى بني
املواطنني « .
مادة ( « : )8تصون الدولة دعامات املجتمع
وتكف���ل األم���ن والطمأنينة وتكاف���ؤ الفرص
للمواطنني».
مادة ( « : )9األسرة أساس املجتمع قوامها
الدين واألخالق وحب الوطن  ،يحفظ القانون
كيانها ،ويقوي أواصرها  ،ويحمي في ظلها
األمومة والطفولة « .
مادة ( « : )10ترعى الدولة النشء وحتميه من
االستغالل وتقيه اإلهمال األدبي واجلسماني
والروحي « .
مادة ( « : )11تكفل الدولة املعونة للمواطنني
في حالة الشيخوخة أو املرض أو العجز عن
العمل  ،كما توفر لهم خدمات التأمني االجتماعي
واملعونة االجتماعية والرعاية الصحية « .
مادة ( « : )12تصون الدولة التراث اإلسالمي والعربي

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة  -ديسمبر  - 2014العدد التاسع عشر

 ،وتسهم في ركب احلضارة اإلنسانية « .
مادة ( « : )13التعليم ركن أساس���ي لتقدم
املجتمع  ،تكفله الدولة وترعاه « .
مادة ( « : )14ترعى الدول���ة العلوم واآلداب
والفنون وتشجع البحث العلمي « .
مادة ( « : )15تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل
الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة « .
ومبناسبة اختيار حضرة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل
ورعاه قائداً إنساني ًا فإننا جند أساس اإلنسانية
في النصوص الدستورية التي حتث على التعاضد
والتكاتف والوقوف إلى جانب املنكوبني  ،فتجد
الدستور الكويتي ينص في مادته ( )25على أنه
 « :تكفل الدولة تضامن املجتمع في حتمل
األعباء الناجمة عن الكوارث واحملن العامة ،
وتعويض املصابني بأضرار احلرب أو بسبب
تأدية واجباتهم العسكرية « .
ولعل كل ما سبق رغم دقته املتناهية يبقى
مبثابة قطرة في بحر روعة ذلك الدس���تور
الذي يعطينا في كل صباح درس ًا  ،وفي كل
موقف قيمة  ،وفي كل جانب من جوانب احلياة
اإلنسانية مقوم ًا أساسي ًا قرر أهميته في بناء
املجتمع الكويتي .
ومن هنا يكون حري ًا بنا أن نحتفل بذكرى تصديق
هذه الوثيقة في نوفمبر من كل عام  ،ليتذكر
األبناء كفاح األجداد وليعرفوا كيف استشرف
واضعوا الدستور نصوصه ومبادئه على أساس
من كتاب اهلل وس���نة نبيه لتس���تنير به حياة
كل مواط���ن ومقيم عل���ى أرض هذا الوطن
الغالي .

وثيقةبرملانية
إعداد:
خالد سعد المطيري  -مدير رداارة التوثيق والمعلومات

تزخر مسيرة مجلس األمة في دولة
الكويت بالعديد من االجنازات والقوانني
املهمة التي لها تأثير مباشر في املجتمع
وتالمس هموم ومصالح املواطنني
ومثال علي ذلك االقتراحات بقوانني
املقدمة من السادة أعضاء مجلس
األمة طيلة احلياة البرملانية .
وفي هذا العدد تسلط الضوء على
وثيقة برملانية تاريخية مهمة حتتوي
على معلومة برملانية في كيفية اقرار
قانون ينص على ضرورة نشر مضابط
جلسات مجلس األمة في اجلريدة
الرسمية بعد التصديق عليها خالل
أسبوع من ارسالها للحكومة  ،حرصا
من الس���ادة األعضاء على أن تكون
هذا املضابط بني أيدي املواطنني
في أقرب فرصة ممكنة وحتى يتسنى
للمواطنني متابعة أعمال املجلس
تطبيقا ملبدأ الشفافية وتأكيدا على
ضرورة احلكم الدميقراطي الصحيح في
دولة الكويت  ،وفي هذا السياق نعرض
لكم وثيقة االقتراح بقانون املقدم من
السيد العضو السابق  /يوسف املخلد
 ،أثناء عضويته في الفصل التشريعي

الثالث بتاريخ . 1971/3/1
 وأحيل االقتراح إلى جلنة الشؤونالتشريعية والقانونية وأجنزت تقريرها
باملوافقة على االقتراح املذكور بتاريخ
 1971/3/9ومت احالته للمجلس .
 وفي جلسة  1971/4/6مت التصويتباملوافقة عل���ى االقتراح باملداولة
الثانية مبوافقة( )45عضوا ومت احالته
للحكومة .
 وبناء عليه فقد صدر القانون رقم 7لس���نة  1971بتعديل املادة 94
م���ن القانون رقم  12لس���نة 1963
في شان الالئحة الداخلية ملجلس
اآلمة ونشر باجلريدة الرسمية بتاريخ
.1971/4/11
 وللمزيد من التفاصيل واستعراضجميع الوثائ���ق البرملانية املرتبطة
بهذا املوضوع وغيرها من إجنازات
ووثائق مجلس األمة التاريخية ميكن
االطالع على النظ���ام اآللي لقاعدة
بيانات الوثائ���ق البرملانية في إدارة
التوثيق واملعلومات باألمانة العامة
على الرابط التالي:
. searsh.kna.kw
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مساحة حرة
اجرت على مجموعة من املوظفني بأن % 60

املوظفون
يكرهونالعمل
في املكاتب
املفتوحة

بأنهم اقل سعادة من غيرهم  ،باإلضافة

الكاتب  :سوزن آدمز.

خلصت دراسة جديدة من جامعة سيدني

من مجموع الذين في املكاتب املفتوحة أو
الكبائن داخل الشركات يفتقرون الى اخلصوصية ،

كما استنتج كل من جانغسو كيم وريتشارد
دي دير  ،خالل دارسة استقصائية أجريت
على  42ألف موظف من الفئة نفسها ،

إلى أن أكثر من  % 30منهم  ،يشتكون من

األصوات املزعجة احمليطة بهم .

لكن ملاذا يجد املوظفون الذين يعملون

في هذا النوع من املكاتب انعدام خصوصية
الصوت امراً محبطا ً  ،اكثر من اولئك الذين ال

ميلكون أي جدران حول مكاتبهم  ،ويعتقد
الباحثان ان من يعمل في مكتب من دون
ج���دران  ،يرتاح نوعا ما ال���ى حقيقة كونه

قادرا على معرفة مصدر االزعاج وحتديده
فذلك مينح شعورا بالسيطرة .

ومن الالفت للنظر ب���ان املوظفني الذين

يعملون في املكاتب املفتوحة  ،يرون ان

عملهم من اولئك الذين يعملون في مكاتب

لدارسة اجرتها آني مورفي بول في مجلة

الناجت عنه اذ ميكن جتنب االزعاج من خالل

إن الفكرة من وراء ذلك هي دفع املوظفني

يرون أنه يدف���ع املوظفني إل���ي التعاون

هاتفية مع أحد الزمالء أو املدير  ،فانه ال

النظرية ليست مبنية على ادلة جتريبية ،

معرفة مصدر الصوت اهم من مسألة الضجيج
ارتداء سماعة مثال ،لكن عند إجراء مكاملة

للحديث والتعاون فيما بينهم  ،لكن هذه

إلجناز املهام الت���ي تنطوي على التحدي ،
لكن ذلك أيض ًا قد يؤدي إلى إضاعة لوقت

ميكن أن مننع االخرين من االستماع الينا ،

إذ أن االفراد بطبيعة احلال يفضلون إجراء

املوظفني .

اخلصوصية .
ً
ويوضح كيم قائال “ قد يرى البعض ان تصميم

األماكن املغلقة  ،ليسمع كل منهم اآلخر
بشكل افضل  ،فض ً
ال عن تأمني اخلصوصية

املوظف من حيث  15ناحية  ،منها مستوى

الضوضاء واملساحة والضوء  ،وقد تبني بعد

ومن اح���د العواقب غير املقصودة لنظام

الذين يعملون في كبائن ،فقد عبروا عن عدم

لذلك فأنة ال وجود ألي ش���كل من اشكال

االحادي���ث أو النقاش���ات ف���ي املكاتب أو

املكاتب بهذا الشكل طريقة لزيادة االرتياح

املطلوبة .

وجدنا بأن الذين يعمل���ون في هذا النوع
من املكات���ب أقل ارتياح ًا ورض���ا عن بيئة

املكاتب املفتوحة  ،هو عدم جدواها ألولئك
الذين يتفانون ف���ي إجناز اعمالهم  ،وفق ًا

في مكان العمل وفعالي���ة الفريق  ،لكننا
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إن هذه الدراس���ة تبحث ف���ي مدي انزعاج

االستطالع أن أكثر املوظفني تعاسة هم أولئك
رضاهم في  13ناحية على األقل .

املصدر  :فوربس الشرق األوسط .

غوغل
تكسب والء
موظفيها

ما ان يرغب احد منا في االطالع على معلومة معينة والبحث

فيها حتى يشرع تلقائيا الى الدخول على موقع Google.
 ، comهذه الش���ركة التي جاءت انطالقته���ا حتديدا عام

1998م بفضل سيرجن برين والري بيج اللذان يدين لهما
العالم كله فضل توفير وترتيب املعلومات وجعلها متاحة

للجميع مجانا  .النشأة ابتدأت من كراج يبعد ميل واحد من
مساكن طالب جامعة ستانفورد خالل دراستهما الدكتوراه
وتقدمي ورقة بحثية في “العل���وم املعلوماتية” « ،غوغل»
متيزت أيض ًا بس���رعة البحث التي حتس���ب خالل كسر من

بقلم  :دالل الشايجي

الثانية مما جعلها تتميز عن منافس���تها( ياهو) ثم تطور

األمر لتقدم لنا البحث املخصص كالصور والفيديو واخلرائط
والكتب وغيرها واس���تثمرت فرص جناحها بعقد صفقات

ناجحة كش���راء يوتيوب ع���ام 2006م وغيرها من النجاحات

حتى أصبح دخلها يعادل ميزانيات واحتياطات بعض الدول
بواقع يتراوح بني  38إلى  42بليون دوالر  .ما شدني خالل

قراءتي لسيرة هذه الش���ركة ليس جناحها التقني فقط
لكن أيض ًا بيئتها احلاضنة ملوظفيها حيث حرصت الشركة
على كس���ب والء املوظفني من خالل توفير مناخ مناسب

لإلبتكار فجو العمل هن���اك ال يرتبط باملكتب بل لنتخيل مقر
عمل يحت���وي على صالة ألعاب كبي���رة  ،بوفيه يومي مجاني

للموظفني كما يسمح لكل موظف أن يصطحب عائلته للغداء
كما توفر الشركة حضانة ألطفال العامالت في «غوغل» وخدمات
صالون وسبا بحيث تتوفر جميع احتياجات املوظف داخل مقر
الشركة  ،كما إن لكل موظف يوم باألسبوع يخصصها للتفكير
اإلبداعي بعيدا عن زحم���ة ضغوطات العمل يطلق املوظف
خلياله العنان مبا يخدم الش���ركة ويساهم في جناحها ومن
هذه اجللسات اإلبداعية حتققت عدة أفكار فعاله خاصة في
تطبيقات نظام االندرويد  .برأيي فان عناصر النجاح جاءت من
خالل عقلية االدارة الش���بابية وتوفير بيئة عمل جاذبة قادت
قوقل إلى التميز .
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أسرة «تواصل» ترحب
باملعينني اجلدد

ترحب أسرة «تواصل»
باملوظفني اجلدد والذين
مت تعيينهم في أكثر من
قطاع من قطاعات األمانة
العامة ،وتتمنى لهم دوام
التوفيق والنجاح.

ال باملوظفني اجلدد
أه ً
22

احمد كمال بهبهاني
شئون املنظمات
مهني ( مترجم )

أحمد فهد زيد
أحمد عبدالكرمي الصالح
بدور خالد عبدالوهاب
إدارة القرارات التشريعية
ادارة اللجان
ادارة اللجان
باحث قانوني مبتدئ
باحث قانوني
مساعد مهني ( حسابات )

بشائر خليفة سالم
ادارة احملاسبة العامة
باحث محاسبة

سارة عادل االبراهيم
شئون االقتراحات واألسئلة البرملانية
باحث قانوني مبتدئ

رمي ناصر العنزي
شئون املوظفني
باحث قانوني مبتدئ

رمي سعود العمار
الشئون املالية
باحث محاسبة مبتدئ

دالل محمد الشايجي
إدارة اإلعالم
مهني اول اعالم

دانه منصور العتيبي
مكتب الرئيس
باحث اجتماعي

سارة فاضل السبيعي
شئون املنظمات
مهني علوم سياسية

سارة احمد شميس
إدارة اللجان
باحث قانوني مبتدئ

سارة عبدالرحيم العبيدلي
ادارة اللجان
باحث قانوني مبتدئ

سارة ناصر االرملي
ادارة احملاسبة العامة
باحث محاسبة مبتدئ

سالم عادل الشهاب
ادارة اللجان
باحث مالي مبتدئ
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سبيكة خالد الفودري
شئون املنظمات
مهني ( مترجم)

شريفة عبداحملسن الشايجي
اإلدارة القانونية
باحث قانوني مبتدئ

طارق عبداهلل العيدان
إدارة اإلعالم
مهني اول اعالم

عبداهلل عدنان الشطي
عبير عادل ذكر اهلل
ادارة املشتريات واملخازن
شئون املضابط
مساعد مهني ثان ( حسابات ) مهني تصحيح لغوي مبتدئ

عثمان عبداهلل الكندري
مكتب االمني العام
مساعد مهني ( قانون )

مرمي محمد الشويعر
ادارة اللجان
باحث مالي مبتدئ

محمد مبارك السعيد
ادارة اللجان
باحث محاسبة مبتدئ

فجر فهد الصويلح
ادارة اللجان
باحث محاسبة مبتدئ

فجر حسن شداد شنات
شئون املوظفني
باحث قانوني

فاطمة نزار احمد مبارك
األمني العام
سكرتيره

عواطف عبدالنبي مال اهلل
الشبكات والتشغيل
مهندس اول حاسوب

ناصر محمد السالحي
ادارة اللجان
باحث محاسبة مبتدئ

موضي فوزان القريشي
ادارة احملاسبة العامة
باحث محاسبة مبتدئ

والء عبدالرضا عبداحملسن
شئون املوظفني
باحث اول قانوني

وليد سلمان الشراح
إدارة اإلعالم
مهني اول اعالم

مرمي مشعل الشويب
شئون االقتراحات واألسئلة البرملانية
باحث قانوني مبتدئ
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إعداد ملياء السمحان

مقوالت ِ
وحكم
في اإلدارة

Robin
crow

Ralph
Nader

لدي القائد الرؤية واملعتقد بأن احللم من
املمكن ان يتحقق  ...إنه يلهم اآلخرين
بالقوة والطاقة لتحقيق هذا احللم .

دائم ًا ما سيكون جناحك في أي مشروع
متناسب ًا مع قدرتك على التجاوز املستمر
لتوقعات عمالئك .

Phil
jackson

drucker

الكل يريد أن يشعر بأن الساعات التي
ينفقها كل يوم في العمل مهمة ،لذا اجعل
أفراد فريقك يدركون قيمة إسهاماتهم
في جعل مشروعك يحقق النجاح .

24

DrBob
Nelson

قوة الفري���ق هو كل ف���رد  ..وقوة كل
عضو هو الفريق
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إن���ك تنال أفضل جه���ود االخرين ليس
بإشعال نيران القلق حولهم ،ولكن بإشعال
نيران احلماس بداخلهم .

Sun
tzu

القائد يقود بالقدوة ال بالقوة .

التأثيراحلقيقي

خير جليس

 املؤلف  :مارك جولستون – جون أوملن . الناشر  :مكتبة جرير - .2014 يقدم هذا الكتاب رؤى للوصول إلى األشخاصالذي���ن يصعب الوص���ول إليهم كما يقدم
برنامج عمل للوصول الى تسوية واتفاق
ووالء دائم مع أي شخص باستخدام التواصل
والتعاطف واملشاركة اجلديدة
بالتصديق .

إعداد :محمد العوض

العيش الرغيد

 املؤلف  :توم راث – جيم هارتر . -الناشر  :مكتبة جرير . 2014

 هذا الكتاب ملئ باألبحاث الشيقة واألفكاراملبتكرة لتعزيز عيشك الرغيد في جميع
نواحي احلياة .

الصحافةالعلمية
في الكويت ( حتليل ودراسة )

 املؤلف  :عبداهلل بدران . الناشر  :مركز البحوث والدراسات الكويتية. 2014
 يأتي هذا الكتاب « الصحافة العلمية فيالكويت « ليلقي الضوء على جانب تخصصي في
الصحافة الكويتية املعاصرة التي توخت في
مسيرتها منذ النهضة مواكبة املستجدات،
والولوج إلى أل���وان الصحافة التخصصية
ومنها الصحافة العلمية .

التفكير الذي ال يقهر
 املؤلف  :ريوهو اوكاوا . الناشر  :الدارة العربية للعلوم . 2013 بقراءة األفكار الواردة في هذا الكتابوتذوقها وممارستها ميكنك اإلعالن بأنه
ليس هناك ما يعوق الهزمية بل الفوز
فقط .

قوة األستراتيجية الفعالة
 املؤلف  :سن تزو – نيكوال ماكيا فيللي– صامويل سمايلز .
 الناشر  :مكتبة جرير . 2014 نبذه يجمع هذا الكتاب بعضا من أعظماألفكار ف���ي النجاح في التجارة من ثالث
كتب كالسيكية -:
فن العرب (سن تزو ) .
األمير ( نيكوال ماكيا فيلي ) .
املساعدة الذاتية ( صامويل سمايلز )
Web: www.kna.kw
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من أرشيف األمانة

> موظفي إدارة االعالم عام 1997

إعداد :مسلط السبيعي

> في حفل افتتاح مجلس االمه اكتوبر عام  1992الزمالء فريد العصفور رحمه اهلل
وخالد الوقيت وجمال الدغيشم وعادل القالف

> في معرض الكتاب بمشرف عام 1998

26
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> وليد القديري وحمد الطليحي وفالح العتيبي في احدى االحتفاالت عام 1993

جوائز
تواصل

أسماء الفائزين في العدد السابق لـ « تواصل »
اجلائزة األولي  :محسن فاروق محمد – ميني أيباد .
اجلائزة الثانية  :فاطمة نزار – ميني أيباد .
اجلائزة الثالثة  :مبارك مشوط العجمي – ميني أيباد ..
اجلائزة الرابعة  :أفراح حمد املطيري – ميني أيباد .
اجلائزة اخلامسة  :شريف جبريل – ميني أيباد .

> محسن فاروق  -النقليات

> شريف جبريل  -الخدمات

> مبارك العجمي  -العالقات العامة
Web: www.kna.kw
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مسابقة تواصل
 .1السؤال األول  :من املسئول عن اختصاصات السلطة القضائية ؟
		
(أ) -مجلس الوزراء

		
(ب) -مجلس األمة

 .2السؤال الثاني  :كم عدد اللجان الدائمة في مجلس األمة ؟
			
(أ) 7 -جلان

		
(ب) 5 -جلان

 .3السؤال الثالث  :في أي عام مت أول حل ملجلس األمة ؟
			
(أ)1976 -

		
(ب)1967 -

(ج) -احملاكم باسم األمير
(ج) 10 -جلان
(ج)1977 -

 .4الس���ؤال الرابع  :تضمن كتيب ( اعمال مجلس األمة ) عن الفصل التش���ريعي الرابع عشر عدد األسئلة البرملانية التي وجهها
السادة اعضاء مجلس األمة وعددها ؟
		
(أ) 1157 -سؤال

		
(ب) 1156 -سؤال

(ج) 1155 -سؤال

شروط المسابقة
 أو ًال :ال يجوز المشاركة بأكثر من كوبون واحد للمسابقة الواحدة.
 ثانيا :ال يحق ألسرة مجلة «» المشاركة في المسابقة.
 ثالثا :لكل سؤال إجابة واحدة فقط صحيحة. رابعا :يتم تعبئة النموذج المخصص لالجابة ،وترسل االجابات إلى سكرتارية ادارة االعالم. خامس��ا :سوف يكون هناك خمس��ة فائزين فقط لكل مس��ابقة ويتم اختيارهم عن طريق الس��حب ،ويعلن عن أسماء الفائزين فيالمسابقة في العدد التالي لمجلة «
».

كوبون المشاركة في مسابقة «
إسم الموظف:

»

................................................................................................................................................................................................

اإلدارة ....................................................................................... :الرقم داخلي:
رقم اإلجابة الصحيحة:
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